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Acta: 3 / 20 

Data: 20 de gener del 2020  

Organisme: Junta de Govern 

Assistència: Tots els membres de la Junta, a excepció del Sr. Antoni 
Fernández, que ha excusat la seva absència 

Inici de la sessió: 15 hores 

 

1. Actes sessions anteriors 

S’aproven les actes núm. 1/20 i 2/20, corresponents a les sessions celebrades 
els dies 13 i 16 de gener del 2020. 

2. Funcionament Comissions  

S’informa sobre les primeres reunions de les Comissions de Comú i les 
respectives actes constituents.  

La composició, horaris de les Comissions i distribució de les conselleries serà 
el següent: 

• Recursos humans:  

Magda Mata, Meritxell Massoni, Núria Barquín i Jordi Vilanova 

Dimarts, 13:30 – 14:30 h 

• Promoció i dinamització turística i econòmica (turisme i comerç): 

 Meritxell Massoni, Joao Lima i Miquel Aleix 

Dimarts, 14:30 – 15:30 h 

• Circulació i aparcaments:  

Rosa Gili, Valentí Closa, Magda Mata i Núria Barquín 

Dimecres, 15:30 – 16:30 h 

• Finances, administració, compres i TIC:  

Joaquim Dolsa, Josep Batalla, Valentí Closa i Jordi Vilanova 

Dijous, 8:30 – 9:30 h 

• Esports i vida cultural:  

Josep Batalla, Valentí Closa, Antoni Fernandez, Jordi Vilanova i Núria 
Barquín 

Divendres, 8:30 – 9:30 h 

• Medi ambient, mobilitat i serveis:  

Cèlia Vendrell, Joao Lima, Josep Batalla i Miquel Aleix 

Divendres, 12:15 – 13:15 h 

• Habitatge, urbanisme i accessibilitat:  
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Rosa Gili, Cèlia Vendrell, Antoni Fernandez, Meritxell Massoni i Miquel 
Aleix 

Divendres, 13:30 – 14:30 h 

• Atenció a les persones i proximitat (infància, gent gran, joventut, punt 
d’informació i participació):  

Magda Mata, Antoni Fernandez, Joao Lima i Núria Barquín 

Divendres, 11:00 – 12:00 h 
 

Conselleries 

• Rosa Gili. Cònsol major i consellera d'Habitatge i Circulació. 

• Quim Dolsa. Cònsol menor i conseller de Finances, Administració i 
Compres. 

• Cèlia Vendrell. Consellera major i consellera de Medi ambient, Mobilitat 
i Urbanisme. 

• Magda Mata. Consellera menor i consellera de Gent Gran, Infància i 
RRHH. 

• Joao de Lima. Capità de deseners i conseller de Serveis i Joventut. 

• Meritxell Massoni. Consellera de Promoció i dinamització turística i 
económica. 

• Josep Batalla. Conseller d'Esports i TIC. 

• Valentí Closa. Conseller de Vida cultural i Aparcaments. 

• Toni Fernàndez. Conseller d'Accessibilitat. 
 
S’acorda continuar penjant totes les actes de les Comissions al Lotus Notes 
perquè aquestes siguin elevades a la Junta de Govern per decisió. 

3. Notificació obertura expedient disciplinari 

S’informa sobre la notificació de l’obertura de l’expedient disciplinari, acordat 
per la Junta de Govern en data 18 de setembre de 2018, a l’agent de Circulació 
i Atenció Ciutadana núm. 7029. Pel que fa a la pràctica de les diligències en el 
marc de la instrucció de l’expedient, resta pendent la realització de l’entrevista 
sobre els fets a l’agent objecte d’expedient. 

4. Honoraris assessorament jurídic 

S’acorda autoritzar el pagament dels honoraris pendents d’abonar a la Sra. 
Maïtena Manciet, en concepte de serveis d’assessorament jurídic prestats 
abans del 31 de desembre del 2019, per un import total de 12.494,06€. 

5. Personal relació especial 

S’informa sobre la publicació d’un edicte al Bopa fent públic el nomenament 
dels càrrecs de relació especial. 
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6. Contractació assistent de comunicació 

S’informa que la Sra. Anna Bonet ha rebutjat l’oferiment que se li va fer per 
ocupar de forma interina la plaça d’assistent de comunicació.  

Respecte a aquesta plaça, que pel moment resta vacant, s’acorda: 

• Reformular les tasques assignades fins a dia d’avui, de manera que 
l’assistent de comunicació s’ocuparà de (i) fotografia, (ii) disseny i (iii) 
creació digital. 

• Preparar un plec de bases que contempli l’esmentada redefinició de 
tasques, cara a la pròxima convocatòria d’un concurs públic per cobrir la 
plaça. 

7. Rebuts i pagaments 

S’acorda el pagament de varis rebuts de quantia inferior als 2.000 €. 

8. Incidències servidor informàtic  

Vist l’estat d’incidències del servidor del Comú i l’afectació al sistema de 
finances comunals, sobre el que s’informa als presents, s’acorda convocar un 
concurs públic per adjudicar la realització d’un estudi tècnic forense sobre el 
funcionament del sistema.  

9. Recursos sancions circulació 

La Junta valora els recursos presentats sobre sancions de circulació.  

10. Ordinacions pressupost i preus públics 2020 

S’informa sobre l’estat de redacció de l’Ordinació del Pressupost i l’Ordinació 
de modificació de l’ordinació sobre preus públics, de cara a l’exercici 2020. Pel 
que fa als preus públics de les places d’aparcament, s’acorda la realització d’un 
estudi comparatiu entre parròquies per valorar més adequadament les tarifes a 
aplicar. 

11. Anàlisi / diagnosi de programes 

S’informa sobre l’estat de l’anàlisi-diagnosi de programes dut a terme a 
diversos departaments comunals (Infància, Joventut, Gent gran, Esports, 
Turisme i Promoció Econòmica, Cultura i Medi Ambient) amb l’objecte de 
determinar la seva continuïtat, la seva millora o la necessitat de crear-ne de 
nous. 

12. Abonament “Cicland” 

S’acorda demanar un pressupost als responsables de “Cicland” sobre la 
possibilitat d’obtenir un abonament d’ús per al personal del comú que ho 
requereixi en l’exercici de les seves tasques professionals. 

13. Contractació serveis prevenció i control legionel·losi 
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A petició de la Sra. Cèlia Vendrell, atesa la seva vinculació amb l’empresa 
Ambitècnia, s’acorda la pròxima contractació d’una empresa alternativa per la 
prestació dels serveis de prevenció i control de la legionel·losi (serveis dels que 
fins a la data n’era adjudicatària l’empresa Ambitècnia). 

14. Contractació assistència retirada de neu 

Considerant que el personal del que disposa el Comú per a la retirada de neu 
resulta insuficient quan el gruix de neu o les variables climatològiques superen 
certs límits, s’acorda continuar contractant empreses constructores quan sigui 
necessària la seva col·laboració en els treballs de retirada de neu. 

 

I, esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió. Són 
les vuit de la tarda.  

         Vist i plau                      P. o. de la Junta de Govern 
LA CÒNSOL MAJOR                                   EL SECRETARI GENERAL  
 


